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 حقوق الطبع محفوظة 

اقتباس أي جزء من هذ الكتيب أو ترجمته أو إعادة طباعته   ال يجوز نسخ أو 
بأي صورة دون موافقة خطية من صندوق النقد العربي إال في حاالت   

 .االقتباس القصير بغرض النقد والتحليل، مع وجوب ذكر المصدر

 :توجه جميع المراسالت إلى العنوان التالي 

 الدائرة االقتصادية 
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هذا الكتيب يستهدف غير المختصين في الشأن االقتصادي والمالي في الدول  
العربية ويخاطب بشكل عام المواطن العربي بهدف زيادة الوعي بأهمية 

 للفرد واألسرة وللمجتمعات العربية اإلدخار
 

 

 توعية فئة الشباب بأهمية االدخار  

 

 

 الفهرس 

 
 4 .................................................................................. تمهيد

 5 ...................................................................... أوالً: ما االدخار
 7 .................................................................. ثانياً: فوائد االدخار 

 8 ......................................... ثالثاً: كيف يمكنك أن تصبح مدخراً جيداً 
 10........................................... رابعاً: العالقة بين االدخار واالستثمار
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 توعية فئة الشباب بأهمية االدخار  

 تمهيد 
 

ومقرها   1976صندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست عام  
ممارسة   بدأت  المتحدة،  العربية  اإلمارات  بدولة    عام   فينشاطها  أبوظبي 

دولة عربية. يسعى الصندوق إلى    22ويبلغ عدد  الدول األعضاء فيها     ، 1977
االقتصادية  اإلصالحات  دعم  مجال  في  رائدة  عربية  مالية  مؤسسة  يكون  أن 

 والمالية والنقدية للوصول إلى االستقرار المالي في المنطقة العربية.
 

ة وتنشئة جيل واعٍ  ألهمية تعزيز الثقافة المالية المجتمعية التي تبدأ بتهيئنظراً  
على النحو الصحيح، وفي ضوء ما أفرزته األزمات   يقوم بإدارة أمواله  مالياً 

 هتمام بجانب التثقيف المالي لكافة فئات المجتمعالمالية العالمية من ضرورة اإل
صندوق النقد العربي كمنصة توعوية  دور  إلبراز  من جهة أخرى  و  ، من جهة

منهم خصوصاً  لكافة فئات المجتمعولقرار في الدول العربية، صانعي ال داعمة
ً 25-15للفئة العمرية ) موجه  ، تم إعداد كتيب  والطلبةالشباب  فئة   هدف ب  ( عاما

تعزيز  في    دور ثقافة اإلدخارعلى  ، وتسليط الضوء  لديهم  دخاراإلثقافة    تعزيز
المستدامة العربيةودعم    التنمية  المنطقة  في  االستثمارية  بالتالي المشاريع   ،

تعزيز الشمول المالي الذي بات أحد أهم األهداف في اإلستراتيجيات والبرامج 
  .االقتصادية لدى الحكومات في الدول العربية

 
ثقافة  كيفية  ، ومفهوم اإلدخار بشكل مبسط يقدم الكتيب،   تعزيز  واإلدخار  بناء 

تعزيز التثقيف المالي، بما يُمهد لتنشئة جيل واعٍ  دور العائلة كحلقة أولى في  
 مالياً يستطيع إدارة أمواله بكفاءة.

 
 

 توعية فئة الشباب بأهمية االدخار  

 االدخارأوالً: ما 
 

 االدخلاريتمثلل    :االدخاارمفهوم   -أ
  محددجزء نسللللبة أو في اقتطاع  
 الشللللهري أو اليومي  من اللدخلل
لفترة زمنيلة معينلة قلد    دون إنفلاقله

عادة ما يتم تصلللل إلى سلللنوات. 
قبلل البلدء   االدخلاراقتطلاع مبلغ  

اإلنلفللاق   لاياس  بلعلمللليللة  والاعاكاس 
 . صحيحاً 

 
 

إلدارة معادلة  هي وضع  دخارباإلالبدء    أولى خطوات  :االدخارمعادلة   - ب
في المائة    50يتم تخصيص    الدخل، فعلى سبيل المثال من الممكن أن 

في   15وفي المائة كمخصص للترفيه    15من الدخل للنفقات األساسية و
يمكن لهذه  لالدخار، كما  في المائة    20المائة للمصروفات المفاجئة و

   للظروف المحيطة.وفقاً  تتغيرالمعادلة أن 
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 توعية فئة الشباب بأهمية االدخار  

 معادلة االدخار: ل مبسطمثال 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 من العمر  أحمد شاب في المرحلة المتوسطة 

 درهم  700 يمنحه والديه مصروف شهري يبلغ

 درهم  200نقديه تبلغ قامت عمته بمنحه هديه 

 درهم  900أصبح اآلن بحوزته 

درهم كمصروف شهري   450سيخصص    

درهم   140قام بشراء لعبة جديدة تبلغ قيمتها   

درهم إلصالح الحاسب اآللي اللوحي،   130اضطر لدفع 
 الخاص بالمدرسة 

 درهم  180سيدخر 

 توعية فئة الشباب بأهمية االدخار  

 االدخار فوائد ثانياً: 
 

والمجتمع  بالفائدة  تعود  أهدافعدة    االدخاريحقق   الفرد  المديين  على    على 
قد تظهر على المدى البعيد    االدخارن فوائد  الجدير بالذكر هنا أ  .والبعيدالقصير  

 : مثال ذلك ما يليبشكل واضح وملموس، 
 

اتيالمدخرات   - ال  امهاستخدم  الحق  سد  وقت  في  األساسية  لحاجات 
)كالظروف الحالية في ظل   الظروف االستثنائية  ةهمواج  خصوصاً في

  . انتشار جائحة كورونا وفقدان الوظائف(
الخطوة   - المدخرات  تشكل  أن  أو يمكن  خاص  مشروع  لبدء  األولى 

  . صغير مشروع استثماري
   الجامعي أو العالي. مصروف التعليم دخار يساهم في تأميناإل -
  مرحلة الشيخوخة والتقاعد.  فييساعد دخار اإل -
 .وتحسين المعيشة الرفاهيةيساهم االدخار في زيادة  -

 
التي تنعكس على أما   الفوائد  تم  المجتمع،    على صعيد  لدى    االدخارففي حال 

  : فوائد منهاك عدة للذ، فإن مثل البنك ةمؤسسة مالي
المالي - الشمول  المالية    تعزيز  للخدمات  المجتمع  أفراد  كافة  )وصول 

 . بتكاليف ميسرة(
 زيادة المشاريع االستثمارية والتنموية.  -
 . والقضاء على الفقر عملالخلق فرص  -
 االزدهار االقتصادي.  -
 المستدامة.التنمية  -
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 توعية فئة الشباب بأهمية االدخار  

 أن تصبح مدخراً جيداً كيف يمكنك ثالثاً: 
عملية   تكون  قد  األحيان  معظم  في    دخاراإلفي 

الصعبة   المهام  من  فئة خصوصاً  البداية  لدى 
الجنسين،   الشباب مع    من  في  لكن  االستمرار 

تحقيق   مرور الوقت، يسهل مع  محاولة االدخار
المطلوب المُ   إن، حيث  الهدف  مهما دخر  المبلغ 

  دخارستمرار في اإلحافزاً لإليشكل ، كان ضئيالً 
     .كخطة مالية طويلة األمد 

 
لإل -أ خطة  المحددة،  دخار:  وضع  الزمنية  الفترة  بداية  الفرد يبدأ  في 

  تراعي ما يلي:  لإلدخار خطة مالية بوضع
الدخل غير   مع األخذ باإلعتبارتحديد الدخل الشهري أو اليومي ) -1

ً  ، الثابت  (.كما سيتم توضيحه الحقا
المراد   -2 المبلغ  ومنطقية  ادخارهتحديد  الممكن  حيث  ،  بواقعية  من 

، في المائة من إجمالي الدخل 25و 20 بين تراوح نسبة خصيصت
 . حسب احتياجات الفرد يتم تحديدها نسبة أخرىأية أو 

)شبه  فقات  الن  تحديد -3 فواتير    الصحة،   ، التعليممخصصات  الثابتة 
 .  (الخ ...المحمول، الهاتف 

احتياجات ومستلزمات شخصية ال يمكن  غير الثابتة )تحديد النفقات   -4
عنها المواصالت،   ، االستغناء  أو  السيارة  مصروف  مثل 

 ...الخ(.ترفيه، ال
يمكن    للظروف الطارئة والمفاجئة.  أو نسبة من الدخل  تحديد مبلغ -5
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 استخدام المبالغ المخصصة للطوارئ.  -2
 إضافة أية ديون ال داعي لها.  تجنب  -3
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 االدخار واالستثمار   بين عالقةالرابعاً: 
 
  المهم توضيحمن    في البداية  .للبدء باستثمار خاصألولى  النافذة ادخار هو  اإل

  .ستثماردخار واإلاإل مفهومي
 

ستثمار  اإل  أما،  حددةاالدخار كما سبق ذكره هو اقتطاع جزء من الدخل بنسبة م
   لحصول على دخل إضافي.لتوظيف تلك األموال المدخرة فهو 

 
، كون  خاصة منهم الطالب ستثمارقد يبدو من الصعب أن تعنى فئة الشباب باإل

المدخرات التي قد تتراكم بالطبع تشكل  لكن    .ثابتدخل  ال تملك  قد  هذه الفئة  
الطويل المدى  قليلة  على  المستقبليةبلغ إضافي  م،  وإن كانت  التي   للمداخيل 

 .يمكن استثمارها
 
علماً أنه في على المدى الطويل،   لالدخارإضافية  مبالغ    وفري  االستثمارأن    يأ

أطول فإن المدخرات قد ترتفع    (وآلجال  االستثمار)حال تم تخصيص مبالغ أكبر  
   .بشكل أكبر

 
 
 

 توعية فئة الشباب بأهمية االدخار  

  االدخاردور التقنيات المالية الحديثة في تعزيز  ومفهوم اً: خامس
 

التقنيات المالية الحديثة يمكن تعريف  :الحديثة  مفهوم التقنيات المالية -أ
يتم توظيفه في تطوير أو تغيير أو تقديم   ، بشكل مبسط بأنها ابتكار تقني 

 خدمات أو منتجات مالية.
 
التقنيات المالية: - ب ال    ة اليوم جزءً ثالحدي  المالية  التقنيات  أصبحت  دور 

ال من  المجتمعل  ةاليومي  ممارساتيتجزأ  أفراد  في ضوء ،  معظم  ذلك 
العمرية  الفئات  كافة  بين  المختلفة  التقنية  لألجهزة  الكثيف  اإلنتشار 

المتاح   اإللكترونيةللمجتمع، واإلستخدام  أهمية   .للشبكة  من هنا تبرز 
لكيفية  الناشئ  الجيل  وعي  تعزيز  في  االتصاالت  ثورة  إستغالل 

 . األمثل للتقنيات في حياتهم اليومية اإلستخدام
 

في  في هذا اإلطار، أصبحت التقنيات المالية الحديثة تلعب دوراً هاماً 
يتسارع   حيث  المالية،  العمليات  الحكومات   االهتمامتنفيذ  قبل  من 

المركزية  التي    ، والمصارف  أن  بالفرص  تعزيز يُمكن  في  توفرها 
توفرها   اك أيضاً فرص كبيرة، فهناالدخارفيما يخص  .الشمول المالي
 :، مثال ذلكاالدخارلتعزيز  التقنيات المالية

 
الحساب   - إلدارة  المحمول  الهاتف  وفتح    البنكيتطبيقات 

، حيث أن تلك التطبيقات اإللكترونية أداة جيدة الرقميةالمحافظ  
 . لمراقبة المصروفاتوسهلة 
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،  مبلغ محددبيمكن تعبئتها  التي  البطاقات البنكية مسبقة الدفع،   -
     . الدخل تسهيالً إلنفاق مبلغ محدد وادخار المتبقي من

 
مثل   الشبكة اإللكترونيةاألدوات المالية التي يمكن شرائها عبر   -

المالية   الحكومات  التياألدوات  التي كالصكوك   تصدرها   ،
  دخار. جيدة لال ةتعتبر أدا

 

 االدخاردور األسرة في خلق ثقافة : سادساً 
 

التي   األولى  الحلقة  هي  المستقبلتُنشئ  األسرة  خالل    ، جيل  الطفل من  جعل 
عاداتي مبكر  وسلوكيات  كتسب  عمر  في  الفرد بذلك    .مالية صحيحة  يتمكن 

مدروسةمستقبالً   قرارات  اتخاذ  مع    من  بمسؤولية  التي  والتعامل  األموال 
السنوات األولى من حياة الطفل أساسية كي يستوعب المبادئ تكون    .بحوزته
 للتعامل مع المال. السليمة

 
 :  يحسن مراعاة النقاط أدناه ، أفراد العائلةجزء من سلوك  دخاراإلثقافة  تكونل

 
 ذلك.  في األسرة، وإشراك كافة أفراد األسرة  مصروفات تدوين -

 
 وضع ميزانية محددة لكل فرد بشكل شهري.   -

 
كفتح  ،  تتناسب مع الفئة العمرية  دخار في المنزللإل  ستخدام وسائل عدةإ -

ً   18حساب توفير لألفراد الذين تتجاوز أعمارهم   أو حسابات توفير   عاما
شراء  ، ولألطفال تحت وصاية والديهم حصالة نقود من الممكن أيضاً 

 .  االدخارلى بهدف حثهم ع لألطفال الصغار
 

 توعية فئة الشباب بأهمية االدخار  

لأل - الكمالية  االحتياجات  كافة  شراء  أو  توفير  ،  والشباب  طفالعدم 
شراء اإلحتياجات الكمالية في حال تم توفير المبلغ من على وتحفيزهم 

 .  المصروف الشهري المخصص لهم
 

العملية الشرائية الحتياجات األسرة بشكل عام، في  إشراك أفراد األسرة   -
، إلى جانب اختيار مشتريات تتناسب مع الدفعلتوعيتهم حول وسائل  

الموضوعة يواجه  ذلك  ،  الميزانية  الذي  بالتحدي  اإللمام  إلى  إضافة 
 دخل الُمتاح.الوالدين للموازنة بين االحتياجات وال

 
للمصارف،   - زيارتهم  خالل  من  األسرة  في  الشباب  فئة  وتتبع تثقيف 

الكتساب مصطلحات قد تكون جديدة  قتصادية،  البرامج والنشرات اإل
التي تساهم    الُمتاحةبالنسبة إليهم، وليكونوا أكثر دراية بالخدمات المالية  

   أيضاً في االدخار. 
 

عن   - أعمارهم  تزيد  الذين  األبناء  فئة  استغالل   14تشجيع  على  عاماً 
للعمل المدرسية والجامعية  الدخل و  العطل  ثقافة كسب  لغرس  ، وذلك 

لديهم العمل    .المسؤولية  من  سيتولد  الذي  الدخل  فإن  لذلك  إضافةً 
سيعطيهم فرص مبكرة إلدارة األموال، وسيُمهد الطريق أمامهم لتعزيز 

   . االدخارثقافة 
 

هناك بل  ،  الجهة الوحيدة التي تساهم في تعزيز ثقافة االدخارقد ال تكون األسرة  
وهام   آخر  التعليمية  لمدرسةلدور  ذلك  والمؤسسات  الثقافة   من خالل،  إدراج 

  .التعليميةالمالية ضمن المناهج والمنظومة 
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  .التعليميةالمالية ضمن المناهج والمنظومة 
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العالم، إلى وضع   في السياسات االقتصادية    على صعيديسعى صانعو القرار  
، لما له من الوطنية  الشمول المالي ضمن أولويات استراتيجياتهم وبرامجهم

االقتصادي   النمو  على  إيجابي  يهدف جتماعي واإلالمالي    ستقرارواإلأثر   .
الشمول المالي بشكل أساسي إلى جذب المدخرات إلى النظام المالي الرسمي،  

رئيس ومهم في زيادة فرص    اً لها دور  التي تلعب   دخار اإلبالتالي تعزيز ثقافة  
هناك عدة خطوات تؤدي إلى تعزيز    ، لذلك  .التعامل مع النظام المالي الرسمي 

 لدى فئة الشباب، نذكر منها ما يلي: دخاراإلثقافة 
 

 لدى األبناء في سن مبكر. االدخارتعزيز دور األسرة في خلق ثقافة   .1
 

أهمية   .2 حول  والشباب  لألطفال  تلفزيونية  برامج    االدخارتخصيص 
األموال،   هذه حيث  وإدارة  نجاح ضمن  قصص  الممكن عرض  من 

 البرامج. 
 

ا  .3 دور  والمعهد تعزيز  على   ات والجامع  لمدارس  الطالب  تحفيز  في 
 وإدارة الدخل والمصروفات.  دخاراإل

 
 جامعات. إدراج مناهج تُعنى بالثقافة المالية في المدارس وال .4

 
الشمول المالي  تعزيز  في  تعزيز الوعي بدور التقنيات المالية الحديثة  .5

 بشكل خاص. واالدخاربشكل عام 
 

فروع   .6 فتح  على  البنوك  بحث  المركزية  المصارف  ،  إفتراضيةقيام 
لتعليم األطفال والشباب بكيفية فتح الحسابات المصرفية والتعامل مع  

 والتجمعات. المراكز التجارية في خصوصاً  ، المنتجات المصرفية
 

 توعية فئة الشباب بأهمية االدخار  

 
 باالدخار(: بعض المفاهيم المرتبطة 1ملحق )

 
إمكانية وصول األفراد والشركات إلى منتجات وخدمات مالية    :الشمول المالي 

 .، بتكاليف ميسرةرسمية
 

إشباع حاجيات األجيال الحالية وتحقيق رفاهيتهم )بما في   :المستدامةالتنمية  
( دون المساس بقدرة األجيال القادمة على إشباع حاجياتهم، محدودي الدخلذلك  

الموارد   ومحدودية  البيئية  األنظمة  على  الحفاظ  تحديات  االعتبار  بعين  آخذة 
 د.يالطبيعية القابلة للتجد

 
تعمل على إنتاج السلع أو الخدمات   آتمنشعبارة عن    :المشاريع االستثمارية

تحقيق  بهدف  المجتمع،  أفراد  لدى  معينة  رغبة  أو  حاجة  إلشباع  تسويقها  أو 
 الربح، من خالل استخدام الموارد المادية والبشرية المتاحة. 

 
مجموعة من األنشطة التي تؤدي إلى تحقيق هدف واضح    التنموية:المشاريع  

 وميزانية وهيكل تنظيمي.  محدد إطار زمني ضمنيعمل على تنمية المجتمع 
 
 

حصة    الحق في  هي أوراق مالية متوافقة مع الشريعة، تعطي لحاملها  الصكوك:
 .استثمار معيّن ارباحفي 

 
 ،المنتجات والخدمات التي تعتمد على التقنية الحديثة  :الحديثة  المالية   اتالتقني 
المالية التقليدية أو لها تأثير على  دم لتحسين نوعية الخدمات والعمليات  خوتست

 . المؤسسات في القطاع المالي
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